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2. Wstęp
Dokument ten zawiera instrukcję postępowania i funkcji dostępnych przy korzystaniu z Platformy
Aukcyjnej Marketplanet.

3. Logowanie do systemu
Aby zalogować się do systemu naleŜy przejść na poniŜszą stronę internetową:
https://aukcjemp.marketplanet.pl

W celu wzięcia udziału w aukcji elektronicznej zaproszony oferent powinien zalogować się do
systemu za pomocą swojego loginu (toŜsamego z e-mailem) oraz hasła. Login wraz z hasłem
oferent dostanie drogą e-mailową. JeŜeli oferent loguje się po raz pierwszy, system poprosi go
o zmianę tymczasowego hasła na hasło docelowe oraz zaakceptowanie regulaminu Platformy
Aukcyjnej Marketplanet.

Rysunek 1. Ekran logowania

Po zalogowaniu oferent ma moŜliwość przejścia do Aukcji MVB (lista aukcji) lub swojego Profilu
(zmiana hasła).

4. Czynności przygotowawcze do udziału w aukcjach
W celu wzięcia udziału w aukcji, oferent powinien wybrać sekcję „Aukcje MVB”, a następnie
odnośnik „Lista aukcji”.

Rysunek 2. Menu główne
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Po wyborze „Listy aukcji” oferent ma moŜliwość podglądu przyszłych, otwartych, wstrzymanych,
zakończonych i zaakceptowanych aukcji, do których został zaproszony. Oferent moŜe składać
oferty jedynie w aukcjach otwartych.

Rysunek 3. Lista aukcji

Aby przejść do składania ofert naleŜy przy wybranej aukcji kliknąć na ikonę
Konsola Oferenta.

. Otworzy się

4.1. Ogólny opis Konsoli Oferenta
Konsola Oferenta składa się najczęściej z 4 części:
a) ogólnych informacji dotyczących aukcji,
b) miejsca do składania ofert,
c) okna czatu,
d) historii ofert.
Zakres informacji widocznych w poszczególnych częściach zaleŜy od ustawień wybranych przez
Organizatora aukcji.
a) Ogólne informacje dotyczące aukcji, podane są na samej górze Konsoli Oferenta:
•

Numer aukcji,

•

Nazwa aukcji,

•

Status – informuje o aktualnym statusie aukcji,

•

Czas,

•

Dogrywki,

•

Opóźnienie łącza – informuje o minimalnym wymaganym czasie potrzebnym do przyjęcia
oferty przez system.

Rysunek 4. Konsola oferenta cz.1
4

Marketplanet

b) Środkowa cześć ekranu jest miejscem do składania ofert. Sposób składania ofert został
opisany w Rozdziale 5 – składanie ofert.

Rysunek 5. Konsola oferenta cz.2

Opis ikon (dostępność ikon zaleŜy od ustawień opcji przez Organizatora):
Kolumna Stan
Statusy:
•

Zaakceptowana – oznacza, Ŝe oferta została zaakceptowana przez system.

•

Odrzucona – naleŜy kliknąć na link, aby sprawdzić przyczynę odrzucenia oferty.

Ikony powiadomień:
•

- informuje o wprowadzeniu nowej oferty,

•

- informuje o wprowadzeniu oferty, która została ofertą prowadzącą.

Ranking
•

informuje o miejscu złoŜonej oferty na danej pozycji lub zmiennej zagregowanej.

Wiersz Zmienne zagregowane
•

informuje ofercie zagregowanej (sumie poszczególnych pozycji).

Wiersz Prowadząca oferta
•

wskazuje najlepszą ofertę zagregowaną w danej chwili.

c) W Konsoli Oferenta dostępne jest okno czatu. Za jego pośrednictwem moŜliwa jest
komunikacja między Operatorem aukcji, a Oferentem.
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W celu wysłania komunikatu do Operatora naleŜy wpisać w prawym oknie treść komunikatu,
a następnie kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”. Wiadomość zostanie wysłana do Operatora
aukcji oraz wprowadzona do „Okna czatu”

Rysunek 6. Konsola oferenta cz. 3

d) W dolnej części Konsoli Oferenta dostępna jest historia ofert, jeśli Organizator udostępnił tę
opcję. W celu przeglądania złoŜonych ofert naleŜy wybrać pozycje w lewej części. System
poinformuje o wartości oferty złoŜonej na danej pozycji, rankingu na danej pozycji w momencie
złoŜenia oferty oraz czasie złoŜenia oferty.

Rysunek 7. Konsola oferenta cz.4
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5. Składanie ofert
5.1. Aukcja dynamiczna zniŜkowa
Aukcja odbywać się będzie według reguły zniŜkowej aukcji dynamicznej, co oznacza, Ŝe kaŜda
następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość sumy niŜszą od
wartości sumy oferty uprzednio złoŜonej przez Oferenta.
Licytacja rozpocznie się od cen początkowych ustalonych przez Organizatora aukcji. Oferta będzie
porównywana przez system w postaci miejsca w rankingu jako suma poszczególnych pozycji.
Pierwszą ofertę naleŜy obligatoryjnie złoŜyć na wszystkie pozycje. Kolejne oferty moŜna składać
poprawiając swoje wartości na wybranych pozycjach.
1. Informacja mówiąca o zajmowanej pozycji na aukcji to pole „ranking” w linii „zmienne
zagregowane”. Ranking „1” w wierszu „zmienne zagregowane” informuje
o prowadzeniu w aukcji.
2. wartości sumy oferty (ofercie zagregowanej) informuje pole „cena” w linii „zmienne
zagregowane”.
1

2

Rysunek 8. Prowadzenie w aukcji, suma oferty.

W celu złoŜenia oferty naleŜy:
1. Wpisać wartości oferty w poszczególnych pozycjach (korzystniejsze co najmniej o krok
postąpienia od swoich poprzednich ofert, a w przypadku składania pierwszej oferty - równe
lub korzystniejsze od wartości początkowych);
lub
2. skorzystać z przycisków + / - w celu obniŜenia swojej oferty o wartość kruku postąpienia;
3. wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie  przy wybranej pozycji;
4. kliknąć przycisk ZłóŜ ofertę.

Marketplanet

7

3

2

1

4

Rysunek 9. Składanie ofert cz.1

Następnie system poinformuje o stanie składanej oferty zgodnie z opisem ikon i statusów
omówionych w Rozdziale 4.1.
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